Comisia pentru muncă şi protecţie socială
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 29 aprilie 1998
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
29 aprilie 1998 între orele 9 - 14, având înscrisă pe ordinea de zi dezbaterea
proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.
Au participat ca invitaţi dl ministru Vlad Roşca - şeful Departamentului
pentru Administraţie Publică din Guvern, dl Constantin Doldur - Secretar general în
cadrul Ministerului Justiţiei, dl profesor Prisecaru Constantin - consilier în
Ministerul Justiţiei şi dl Ionaşcu
- director la Direcţia Juridică a Guvernului.
Subiectul discuţiei l-a reprezentat lămurirea din partea iniţiatorului (Guvernul
României) a principiilor care au stat la baza elaborării proiectului de lege aflat pe
ordinea de zi.
Domnii deputaţi Marian Sârbu, Vasile Stan, Valentin Iliescu, Bondi
Gyongyike, Radu Gheciu, Kerekes Karoly, Stanca Teodor, Buzatu Dumitru şi Silviu
Petrescu au cerut lămuriri privind unele aspecte controversate ca: Nomenclatorul
funcţiilor de autoritate publică, modul de diferenţiere între funcţionarii publici şi
angajaţii publici, necesitatea corelării sistemului de salarizare al funcţionarilor
publici cu noua Lege privind salarizarea sectorului bugetar, necesitatea existenţei şi a
unor alte statute ce vizează şi alte categorii de funcţionari, modul în care iniţiatorul
prevede posibilitatea controlului activităţii funcţionarului public din punct de vedere
al angajării politice al acestuia.
Reprezentanţii iniţiatorului au expus punctele de vedere oficiale, urmând ca
sugestiile făcute de unii deputaţi să fie luate în discuţie pentru eventuale modificări
ale proiectului de lege.
Domnii deputaţi au hotărât să solicite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
elaborarea de urgenţă a unui Nomenclator de funcţii cu privire la funcţionarii publici,
urmând ca în următoarea şedinţă a comisiei să se continue discuţiile cu caracter
general şi în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
De asemenea, s-a stabilit reluarea demersului de nominalizare a Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială ca şi comisie sesizată în fond cu dezbaterea acestui
proiect de lege.
Din numărul total al membrilor comisiei au fost preznţi 16 deputaţi, lipsind dl
Sorin Pantiş - ministru, dl deputat Varujan Pambuccian - delegaţie şi dna deputat
Smaranda Dobrescu - delegaţie.
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